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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran 

mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.1 Jenis penelitian 
ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriftif. Bogdan dan Taylor, seperti yang di 
kutip oleh moleong, mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang di amati.2 

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati 
orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha 
memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.3 Adapun 
pengertian deskriftif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat 
karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu tetapi hanya 
menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan data-data deskriftif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. 
Maka data yang di peroleh baik primer maupun sekunder di analisis dengan 
menggunakan metode deskriftif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara 
mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Adapun pola fikir menggunakan logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan 
hasil penelitian tersebut kemudian di analisis dengan hukum islam yang bersifat 
umum dan di akhiri dengan kesimpulan.4 

                                                 
1 Moh Kasiram, metodelogi penelitian (Malang: UIN Malang pers,  2008) hlm. 27. 2 Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007) hlm. 4. 3 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu sosial dan keagamaan (Malang: 
Kalimasahada, 1996) hlm. 22. 4 Ibid, hlm. 29. 
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Dalam laporan penelitian ini, data memungkinkan berasal dari naskah wawancara, 
catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 
B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembengkan 
atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh 
sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti 
memperluas dan menggalih lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji 
kebenaran di lakukan jika apa yang sudah ada masih di ragukan kebenarannya. 
Oleh karena itu setiap tahap dalam penelitian harus di dasari  pada suatu metode 
penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan ndari 
penelitian yang di lakukan.5 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat dan waktu penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Lokasi Penelitian 

Penelian ini di laksanakan di kantor Pengadilan Agama Andoolo, 
Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, tempat ini 
menjadi pilihan penulis, karena di samping kemudahan mendapat 
informasi dan data bagi peneliti, juga dapat fakta yang aktual 
jawaban dari rumusan masalah. 

2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan di laksanakan selama 1 bulan terhitung mulai di 
terimanya judul penelitian. 

                                                 
5 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajwali Pers, 1996), hlm. 65. 
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D. Data dan Sumber Data 
Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. Jenis 

dan sumber data dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer adalah hasil wawancara penulis dengan Hakim, Pegawai 

dan Panitera Pengadilan Agama Andoolo. 
2. Data Sekunder 

Ialah data pendukung yang di ambil dari berkas  perkara dan 
kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. 
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Andoolo sebagai 
sumber data primer atau data utama yang memberikan informasi 
secara memadai tentang substansi penelitian ini. 

2. Dokumen tertulis yang meliputi berkas-berkas perkara perceraian 
yang berkaitan dengan penelitian ini, kepustakaan yang meliputi 
buku-buku referensi yang relevan dengan judul penelitian serta 
media sosial seperti internet. 

E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan field research metode 

penelitian lapangan, yaitu mengamati langsuing segala yang ada pada objek 
penelitian di lapangan. Metode ini di lakukan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yakni:  
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1. Wawancara 
Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan 
menggunakan tanya jawab langsung dengan Hakim, Panitera dan 
Pegawai Pengadilan Agama Andoolo dimana penulis sebagai 
pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan 
mengajukan sejumlah pertanyaan kepad informan yang berada di 
Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang di 
anggap cukup kapabel untuk memberikan informasi tentang 
masalah dalam penelitian ini. 

2. Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 
mengamati, melihat dan mendengarkan peristiwa yang terjadi 
mengenai problematika pemberian nafkah iddah terhadap cerai 
talak baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. 

3. Dokumentasi 
Yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.6 Mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan perkara pemberian nafkah iddah 
baik berupa catatan, dokumen, rekap jenis perkara serta putusan 
hakim terkait dengan pemberian nafkah iddah. 

F. Teknik Analisis Data 

                                                 
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1998), hlm. 135. 
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Setelah data yang di perlukan telah diperoleh, maka data tersebut akan di 
analisa dengan teknik analisa sebagai berikut : 

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting dan kesesuaian dengan 
penelitian, di cari temannya dan membuang yang tidak perlu. 

b. Display data, yaitu kelanjutan proses setelah merteduksi data atau 
penyajian data, hal ini di lakukan untuk memudahkan dalam 
memahami apa yang terjadi serta merencanakan penelitian yang 
selanjutnya. 

c. Verifikasi data, yaitu mencari data menemukan makna terhadap 
data yang di kumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, 
persamaan, perbedaan dan sistemnya.7 

G. Uji Keabsahan Data 
Dalam hal pengecekan keabsahan data penelitian terhadap beberapa 

kriteria keabsahan data yang nantinya akan di rumuskan secara tepat, teknik 
pemeriksaanya yaitu, dalam penelitian ini harus terdapat kredibilitas (suatu 
penilaian sejauh mana orang lain percaya dan yakin terhadap apa yang di lakukan 
dan di ucapkan) yang di buktikan dengan keikutsertaan, pengeceka kecukupan 
referensinya, adanya kriteria kepastian dengan teknik uraian rinci dan 
pemeriksaan kepastian data. 

Untuk mengetahui apakah data yang di kumpulkan dalam penelitian 
memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka di lakukan pengecekan data yang di 

                                                 
7 Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial (jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.87 
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sebut dengan validitas data. Untuk menjamin validitas akan di lakukan 
trianggulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan beberapa cara 
dan teknik yang di sesuaikan dengan waktu.8 

Validitas data akan akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai 
dengan apa yang ada di lapangan  atau tidak. Dengan demikian data yang di 
peroleh dari suatu sumber akan di kontrol oleh data yang sama dari sumber yang 
bebeda. 

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yaitu dengan cara 
mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik yakni melakukan wawancara dengan Hakim, 
Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Andool, dengan demikian 
data yang telah di rumuskan akan di simpulkan kembali untuk 
memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di 
Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber 
yang sama dalam waktu yang berbeda.9 

                                                 
8 Sugiono, Op.cit., hlm. 270. 9 Ibid, hlm. 121. 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Andoolo 
Sebelum membahas tentang pengadilan Agama Andoolo, maka terlebih dahulu 

penulis membahas tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ialah instansi resmi  
yang melakukan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
Bentuk dan sistem peradilan yang di laksanakan di peradilan agama adalah sebuah 
forum publik yang resmi dan di lakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di 
Indonesia.1 

1. Sejarah Pengadilan Agama Andoolo 
Pada awal tahun 2010 tim dari Mahkamah Agung R.I dan Ketua beserta Wakil 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari datang ke Pengadilan Agama Unaaha yang 
Merupakan Pengadilan induk dari Pengadilan Agama Andoolo, dan melihat kondisi 
Pengadilan Unaaha yang memiliki wilayah hukum yang begitu luas yang meliputi 3 
kabupaten yaitu Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Selatan dan 
terdiri dari 60 Kecamatan. Dengan melihat kondisi ini maka Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama Kendari mengusulkan pembenyukan Pengadilan Agama baru.2 

Melihat letak geografis dan jumlah penduduk Kab. Konawe Selatan maka Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengusulkan untuk pembentukan Pengadilan 
Agama Andoolo melihat letaknya lebih rumit dan sulit di jangkau dari Kab. Konawe 
serta jumlah penduduknyak lebih banyak dan masyarakat pencari keadilan dari Kab. 
Konawe Selatan juga lebih banyak maka di usulkanlah pembentukan Pengadilan 
                                                 

1 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 180 2 Sumber data, Kasubag Umum Pengadilan Agama Andoolo. 2016 


